
                   LUOSTO CLUB NUMBER ONE/LUOSTON KLUBI RY 
 
SYNTY JA TOIMINNAN ALKAMINEN 
 
Luoston tunturikeskuksen kasvu alkoi 70-luvun alkupuolella, jolloin tänne alettiin rakentaa majoja. 
Niitä ei aluksi ollut kovinkaan paljon, eikä kylässäkään tästä johtuen kovinkaan montaa asukasta.  
Lähes kaikki tunsivat toisensa.Tunturikeskuksen kasvu oli kuitenkin nopeaa, ja yhä useammin tuli 
vastaan ihmisiä joita emme tunnistaneet. 
 
80-luvulla tuli eteen asioita, jotka panivat miettimään voisiko yksittäinen ihminen vaikuttaa asioi- 
den kulkuun. 
Tämä konkretisoitui ensimmäisen kerran silloin, kun Kantaluoston asemakaavaa suunniteltiin tii- 
vistettävän. Veikko Kauppinen ja Veikko Meriläinen laativat asiaa vastustavan kirjelmän, jonka he 
jakoivat kaikille majojen omistajille, kehottaen heitä allekirjoituksellaan vastustamaan ko. asiaa ja 
lähettämään kantansa Sodankylän kunnanhallitukselle. 
Lieneekö asialla sitten ollut vaikutusta vai ei, mutta asemakaavamuutos ei sittemmin toteutunut. 
Toinen kerta koitti silloin, kun otettiin käyttöön vesimittarit ja alettiin miettiä miten latumaksuja 
tulisi periä. Ehdotuksia oli monenlaisia; rakennuksen pinta-ala, vuodepaikkojen määrä jne. Veikot 
olivat taas asialla ehdottaen, että latumaksu sidottaisiin veden kulutukseen, ja tämähän ajatus sit- 
ten otettiinkin käytännöksi. 
 
1998, jonakin iltana, Erkki Kallioniemi ehdotti, että perustettaisiin kansalaisyhdistys ja saman tien 
alettiin laatia asiakirjoja. 
Yhdistyksen toiminta-ajatuksena oli vaalia ja kehittää Luoston henkeä, koota yhteen Luoston pit- 
käaikaiset ja vaikuttavat kävijät ja ystävät, sekä parantaa heidän yhteishenkeään. 
Säännöt sekä yhtiöjärjestys saatiin paperille, ja niin sitten 4.3.2000 kolme pariskuntaa; Kallionie- 
met, Kauppiset ja Meriläiset; parhaimpiinsa pukeutuneina marssivat Kelohotellin ravintolaan,  Kap- 
teenin pöytään, allekirjoittamaan asiakirjat. Paperit lähetettiin Rekisterihallitukseen, mistä ne 
palautettiin hyväksyttyinä 22.12.2000. Luosto Club Number One (myöhemmin Luoston Klubi) oli 
saanut alkunsa. 
Klubin kasvuvauhti on ollut kova: 2000/6 jäsentä, 2004/70 jäs., 2010/95 jäs. ja 2021/206 jäsentä. 
 
MITEN MUUN MUASSA ON TOIMINNASSA EDETTY KULUNEINA VUOSINA 
 
v.2001 meni järjestäytymisen merkeissä. 
v.2002 osallistuttiin lumikirkon rakentamiseen, perustettiin lumikirkkotoimikunta ja ostettiin lumi- 
             kirkon muotit ulkopuoliselta toimijalta. Samana vuonna lähetettiin Sodankylän seurakun- 
             le kirje kappelin rakentamiseksi Luostolle. Metsähallitus myönsi tontin Ahvenlammen ran- 
             nalta ja kunta rakennusluvan, mutta hanke kaatui rahoitukseen. 
             Tänä vuonna perustettiin myös Klubin kiertokirjasto, mikä toimii edelleenkin Kylpylähotellin 
             2. kerroksen kokoustilassa. 
v.2003 osallistuttiin Luoston siivoustalkoisiin, jotka Klubi onkin ottanut järjestettäväkseen 2004  
             vuodesta lähtien.  
v2004 aloitettiin Metsähallituksen kanssa neuvottelut laiturin ja pukukoppien rakentamiseksi Aar- 
            nilammen rannalle. Neuvotteluja jatkettiin vuosina 2005 ja 2006, jolloin hanke toteutui. 
            Samana vuonna aloitettiin myöskin Klubin, jo perinteikäs,  5.12. itsenäisyyspäivän juhla-ta- 
            pahtuman vietto. 



 
Lumikirkon muotit tulivat käyttöikänsä päähän n. 2015, jonka jälkeen Klubi rakennutti ns. iglu-mal- 
lisen kirkon ulkopuolisella toimijalla. Tämä ei kuitenkaan ollut toimiva ratkaisu ja rakennuskustan- 
nukset olivat liian suuret. Lisäksi kunnan rakennustarkastaja olisi vaatinut lujuuslaskelmat, mikäli 
Klubi olisi itse halunnut lumikirkon rakentaa. Em. syistä tästä luovuttiin ja Klubi hankki itselleen tie- 
tyn määrän vesivaneri-ja lasikuitumuotteja, joiden avulla on pyritty jouluksi rakentamaan ns. lumi- 
puisto Luoston ydinkeskustaan. 
 
Lisäksi Klubi on tarjonnut talkooapua Luostolla järjestettäviin eri tapahtumiin mm.: 
 
-Luosto Classic/Nuorten Luosto Classic- musiikkitapahtumat. 
-Pyhä-Luosto porocup. 
-Kuusikko Soi/Luosto Soi- musiikkitapahtuma. 
-Kylän asukkaiden ja mökkiläisten toivomia asioita mm. postilaatikot kaupan seinälle, erilaiset ym- 
 päriston siivous-ja risukkojen raivaustyöt (satama, tienvieret), kinkkubingo, tietokilpailut, juhan- 
 nusjuhlat, retrotanssit jne. 
 
Toteutumattakin on vielä muutamia asioita jotka ovat vireillä mm.: 
 
-WC uimarannalle. 
-Ns. luontoladun liittäminen virallisen latuverkoston osaksi. 
-Kappelin rakentaminen Luostolle. 
 
 
 
Yllä olevan tekstin on muisteluihinsa nojaten laatinut Klubin perustajajäsen Veikko Meriläinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


